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Administrative  retningslinjer for saksbehandling av søknader etter 

Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag (FOR-1988-05-15-356) i Salangen kommune 
 

 

§ 5 c: Kjøring til egen hytte. 

• Hytta må i utgangspunktet ligge minst 2,5 km i luftlinje fra brøya bilveg får å 

kunne få dispensasjon. 

• Dersom søker mener at terrengforhold e.l. er til hinder for å kunne ta seg fram 

til hytta på ski, og at annen trasé derfor må brukes, må dette begrunnes i 

søknaden. Den omsøkte traséen må i slike tilfeller være mer enn 2,5 km målt 

fra nærmeste brøyta bilveg, og følge korteste naturlige adkomst. 

• Som verktøy til måling av avstand  brukes kartverktøyet Kilden (nibio.no). 

• Kommunen ønsker ikke å sette begrensning i antall kjøreturer som tillates, og 

det settes derfor ikke krav om kjørebok. 

• Det gis normalt tillatelse til én snøskuter pr. hytte, uavhengig av hvor mange 

navn som omfattes av tillatelsen. 

 

§ 5 b: Funksjonshemming 

• Det må gå klart fram av legeerklæringen at funksjonshemming er varig. 

• Kommunen er forsiktig med å gå nærmere inn i vurdering av 

funksjonshemmingen før det ev. foreligger klare retningslinjer fra overordnede 

myndigheter om hvordan ulike diagnoser skal vurderes mot denne paragrafen, 

men vil i noen tilfeller måtte gjøre det. 

• For hytteeiere som dokumenterer varig bevegelseshemming, settes ikke 

begrensning i antall turer og pålegg om kjørebok. 

• Ved søknader om kjøring til fiskevatn o.l. settes en begrensning på inntil 15 

turer pr. sesong og det pålegges føring av kjørebok. 

 

§ 5 e: Vedkjøring 

• Formålet anses kurant. 

• Krever kartskisse med inntegnet hogstområde og angitt driftsveg. 

• Hogsttillatelse fra skogeier må vedlegges søknaden. 

 

Generelt:  

• Dispensasjonene utformes med utgangspunkt i malen på miljøkommune.no slik at de 

blir  kontrollerbare i felt.  

• Forholdet til berørte grunneiere avklares under saksforberedelsen ved at søker må 

framlegge skriftlig tillatelse før saken behandles jf. Rundskriv T-1/96 Kap. 5.2. 

• Det skal tas særlig hensyn til reindrifta i kalvingstida, dvs. etter at distriktene er 

ankommet aktuelle kalvingsområder fra vinterbeitene i øst. 

• Tillatelser etter § 5 gis med gyldighet t.o.m. 30. april av hensyn til reindrift og dyreliv 

for øvrig. 

• Trase skal inntegnes så nøyaktig som mulig på kart. 

 

Behandlingstider:  

• Søknader §5b samt §5c behandles i henhold til forvaltningsloven. 

• Søknader §6 skal behandles av Ressursutvalget. Kommunen må ha disse sakene 

minimum 4 uker før utvalgsmøte. Møtekalender finnes på kommunens hjemmeside. 

• Klagesaker behandles av Ressursutvalget. Kommunen må ha disse sakene minimum 4 

uker før utvalgsmøte. Møtekalender finnes på kommunens hjemmeside. 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Sjekkliste-og-maler-for-utforming-av-dispensasjoner/

